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FALE COM O BASA

DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL
Política de Patrocínios do Banco da Amazônia
busca difundir a cultura regional
Além das soluções em crédito para empreendedores, o Banco da
Amazônia (Basa) também incentiva outros setores da sociedade. Por
meio da Política de Patrocínio, são incentivados projetos de valorização
da cultura, esporte, bem como a inclusão socioambiental. Para 2022,
dois editais foram lançados e receberam mais de 850 propostas que
seguem para avaliação até o final do ano.
“Nós temos um compromisso maior com o desenvolvimento sustentável
da região, inclusive materializado na nossa Missão, fomentando
iniciativas para reduzir desigualdades, por meio da inclusão social e
incentivo à cultura. Nossa atuação é em toda a região amazônica, que
inclui os estados da região Norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão”,
explica Alcir Erse, secretário executivo do Banco da Amazônia.
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EDITAIS
Edital de Patrocínio e Edital de Incentivo à Cultura são
as duas modalidades de seleções voltadas a projetos
que podem ser contemplados com a até R$ 40 mil. As
inscrições são gratuitas e ocorrem anualmente.
Para 2022, foram inscritas mais
de 850 propostas, mesmo
sem alteração do valor orçado
por conta da lei eleitoral.
“Estamos otimistas com
2022, pois desses 850, a
expectativa é que sejam
aprovados até 120 projetos.
Esperamos que até lá a
situação de saúde pública
esteja mais tranquila e
possamos realizar todos
os projetos aprovados”,
acrescenta Alcir.
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INCENTIVO
À CULTURA
Projetos de artes cênicas, música, cinema e
artes visuais podem ser patrocinados pelo
Banco da Amazônia
O Edital de Chamada Pública de Incentivo
à Cultura, é voltado especificamente para
projetos credenciados a captar recursos
por meio da Lei Federal nº 8.313/1991 (a Lei
Rouanet). São elegíveis propostas nas
áreas de teatro, dança, performance,
ópera, circo, música (erudita ou
instrumental), cinema (mostras e
festivais) e artes visuais (vinculadas
à região e podem ser na forma de
desenho, pintura, gravura, técnicas
mistas,
fotografia,
escultura,
objeto,
instalação e mídias contemporâneas).
A modalidade permite que a instituição
cumpra seu papel de agente do
desenvolvimento da região, apoiando
a defesa da identidade e da cultura
amazônida. Dentre os editais de incentivo
realizados pelo Basa, o de Chamada
Pública ainda é o que recebe o menor
número de propostas. Em 2021,
por exemplo, foram efetivados, até

5

setembro, 97 projetos de patrocínio, com recurso aproximado de
R$ 1,9 milhão. Já os da Lei de Incentivo foram apenas 12 propostas
aprovadas e executadas no valor de R$ 740 mil.
“Há uma grande diferença. O Banco tem interesse em financiar ao
abrigo da Lei de Incentivo à Cultura, porém estes projetos ainda
são poucos. O interessado apresenta o certificado da aprovação
publicada no Diário Oficial da União, indicando que está apto à
captação de recursos até o valor X. Embora o Banco possa não
aportar todo o valor, o projeto pode ter até R$ 500 mil, por exemplo,
entramos com uma parte e outras entidades estariam aportando
recursos também, até chegar ao valor total do projeto”, explica Alcir.

6

ABRANGÊNCIA
Os projetos devem ser desenvolvidos por pessoas
físicas e jurídicas na área de atuação do Banco,
em toda a Amazônia Legal. Os critérios de
seleção baseiam-se, dentre outros, na relevância
conceitual e temática, inovação, impacto social,
viabilidade técnica e adequação física e financeira.

Social
Doação de produtos ou materiais
do projeto a terceiros;
Acesso gratuito ou com desconto para
público geral do evento/projeto;
Realização de eventos gratuitos de
formação e capacitação

Ambientais
Peças de divulgação para reciclagem,
mudas para plantio, coleta seletiva de lixo;
Ações ambientais como plantio de árvores,
geração de créditos de carbono etc.;
Inserção de mensagem de educação ambiental
ou uso de material reciclado nas peças de
divulgação do evento/projeto.
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ESPORTE, EVENTOS E
SUSTENTABILIDADE
Recursos são oportunidades para projetos de
pessoas físicas e jurídicas na região amazônica
em diversas áreas de atuação
Como agente do desenvolvimento
da região e defensor da identidade,
sociedade e cultura amazônica, o
Banco da Amazônia (Basa) apoia
projetos nos segmentos ambiental,
social, cultural, esportivo, além
de exposições e congressos. O
principal instrumento é o Edital de
Patrocínio, lançado anualmente,
que visa disponibilizar até R$
40 mil por proposta.
Segundo Alcir Erse, a missão
do Banco com a Política de
Patrocínios é contribuir em mais
aspectos para o efetivo desenvolvimento amazônico.
“O papel do Banco da Amazônia não se restringe ao
crédito, estamos preocupados em financiar projetos
que tenham na sua essência a sustentabilidade, tanto
daquela iniciativa como pregar esse ensinamento para a
comunidade. E isso abre espaço para outros negócios, quiçá
até os financiamentos de projetos e outras coisas mais. Esse
é o nosso foco do edital de patrocínios: a sustentabilidade,
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a preservação da região, o ensinamento de boas práticas”, enfatiza o
secretário executivo do Banco.
Entre os estados de atuação Basa, o Pará apresenta de 60% a 70%
de todas as propostas. Os segmentos oferecem oportunidades de
atuação em áreas abrangentes. “Eventos e exposições são a nossa
vocação da região. As feiras agropecuárias, por exemplo, são muito
comuns, onde nós temos além do estímulo da divulgação, a parte
turística que é fomentada, com a participação de muitas pessoas
e realização de muitos negócios. Também são contemplados os
esportes olímpicos e paralímpicos individuais ou por equipe. Já
incentivamos atletas eventuais de alta performance em competições
internacionais, inclusive, como judô, taekwondo, natação, além das
equipes paralímpicas que o Banco também já financiou”, explica Alcir.
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ORIENTAÇÕES

Expressar o caráter sustentável na proposta é importante para que
o projeto avance nas quatro etapas de seleção. Mesmo sem o edital
aberto, os interessados podem procurar o Banco para receber
orientações na formatação da proposta ou ainda acessar a área de
Editais de Patrocínio no site oficial.

SAIBA MAIS
www.bancoamazonia.com.br
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FALE COM
O BASA
MATRIZ
Horário de Atendimento
De Segunda a Sexta (excetos feriados) das 8h às 18h.
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800
Bairro: Campina - Cep: 66017-901
Cidade: Belém | Estado: Pará
Telefone: (91) 4008-3888

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ACRE (SUPER AC)
[fuso horário/Belém: - 2 horas]
Endereço: Rua Arlindo Porto Leal, nº 199 (Altos)
Bairro: Centro - Cep: 69.900-058
Cidade: Rio Branco | Estado: Acre
Telefone:(68) 3216-1000 / Ramal: 3216

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO AMAZONAS / RORAIMA (SUPER AM/RR)
[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Rua Tereza, nº 193
Bairro: Adrianópolis - Cep: 69057-070
Cidade: Manaus | Estado: Amazonas
Telefone: (92) 2123 – 0056 / 0048 - Fax: (92) 2123-0044
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
MARANHÃO (SUPER MA)
Endereço: Av. Pedro II, 140.
Bairro: Centro - Cep: 65010-450
Cidade: São Luís Estado: Maranhão
Telefone: (98) 3221-2079 /2036/2231/5928
4009-5909 /5903/5900

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
MATO GROSSO - (SUPER MT)
[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 313 - 2º andar
Bairro: Centro Norte | Cep: 78.005-370
Cidade: Cuiabá | Estado: Mato Grosso
Telefone: (65) 4009-0001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PARÁ / AMAPÁ (SUPER PA/AP)
Endereço: Tv. Almirante Wandenkolk, 175, 1º e 2º pisos - Umarizal.
Bairro: Umarizal - Cep: 66055-045
Cidade: Belém | Estado: Pará
Telefone: (91) 3224-9870 / 4008-2470

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PARÁ II - (SUPER PA II)
Endereço: Av. Nazaré, 75- A.
Bairro: Prainha - Cep: 68005-530
Cidade: Santarém | Estado: Pará
Telefone: (93) 3522-5075 Fax: (93) 2101-2216
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PARÁ III - (SUPER PA III)
Endereço: Folha CSI-31, VCI-1, Lotes 53/57
Bairro: Nova Marabá - Cep: 68508-970
Cidade: Marabá | Estado: Pará
Telefone: (94) 2101-3901/ 4008-2627/ 2626

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE RONDÔNIA (SUPER RO)

[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2489,
Bairro Nossa Senhora das Graças.
Porto Velho/RO – CEP: 76804-142
Telefones: 69 3229-0034 / 0065 / 6474 / 7853

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TOCANTINS (SUPER TO)
Endereço: 106 Sul, Av NS 04 - Alameda 6 – Lote 10 B
Bairro: Plano Diretor Sul - Cep: 77020-066
Cidade: Palmas | Estado: Tocantins
Telefone: (63) 2111-8800 Fax: (63) 2111-8820

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA EM BRASÍLIA
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco J, Lote 10
Ed. Carlton Tower, Sobreloja, Salas 6 e 7
Bairro: Asa Sul - Cep: 70070-120
Cidade: Brasília | Distrito Federal
Telefone: (63) 2111-8800 Fax: (63) 2111-8820
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PROJETO

REALIZAÇÃO

OFERECIMENTO

www.bancoamazonia.com.br
oliberal.com/vamosjuntos
facebook.com/bancoamazonia
instagram.com/bancoamazonia

